
آنچه بايد درباره فلورايد بدانيم

 دکتر آیدا روشن ضمير: نویسنده

از»فلورايد« مي» فلورين«، عنصري طبيعي است که آب. شود مشتق و خاک اين ماده تقريبا در ھمه کهبه. ھا وجود دارد ھا مي٣/٠طوري بعضي غذاھا مانند. شود گرم به ازاي ھر کيلوگرم از وزن پوسته زمين را شامل

و چاي نيز حاوي فلورايد ھستند ھا، تخم ماھي ميدر بعضي از کشورھ. مرغ و بسياري خميردندانا فلورايد را به آب آشاميدني اضافه و دھانشويه کنند ھاي فلورايد، در بعضي موارد ھم قرص. ھا نيز حاوي اين ماده ھستند ھا

مي براي کودکاني که فلورايد کافي از آب آشاميدني دريافت نمي بيي مختلفي از جمله زرد، سبز، صورتي، آبي،ھا فلورين، در طبيعت به رنگ) ماده معدني(کاني. شود کنند، تجويز و حتي اين کاني. رنگ وجود دارد بنفش

و جOيي شيشه نيمه و چين، از نظر ذخاير فلورايد مقام. اي دارد شفاف است و معادن فلورايد در ايران نيز در اطراف طبس، قائم مکزيک، آفريقاي جنوبي ا ھاي اول تا سوم را در اختيار دارند وشھر، ... صفھان، گناباد، دليجان

. پراکنده ھستند

مي چرا از فلورايد در دندان  شود؟ پزشکي استفاده

مي. است ھاي معدني فشرده تشکيل شده نام دارد که از کريستال» مينا«]يه خارجي تاج دندان، مي مينا، ھر روز مقاديري از مواد معدني خود را از دست و دوباره به دست ه از دست دادن مواد معدنيب. آورد دھد

مي. گويندمي» شدن رمنيراليزه«آوردن مجدد مواد معدني جديد،و به دست» شدن دمنيراليزه« و باعث . شوند مينا استحکام خود را حفظ کند اين دو روند با ھم متعادل ھستند

مي وسيله باکتري دمنيراليزه شدن، به و اسيدھايي توليدميھ اين باکتري. شود ھاي پOک دنداني انجام مي کنند که کريستال ا، از قند موجود در دھان تغذيه (کند ھاي مينا را در خود حل اما روند) يعني ھمان دمنيراليزه شدن.

مي رمنيراليزه شدن که مواد معدني و فلورايد انجام مي اي مانند کلسيم .)يعني ھمان رمنيراليزه شدن(کند دھند، مينا را دوباره بازسازي

و آن را دوباره به دست نياورد، پوسيدگي دنداني اتفاق مي و بلورھاي آن را قوي. افتد اگر مينا مواد معدني خود را از دست بدھد و مقاوم فلورايد به رمنيراليزه شدن مينا کمک مي تر تر کند، به اين ترتيب، ميناي دندان مستحکم تر

. شودو در برابر پوسيدگي مقاوم مي

از دندان مي٢ھا، فلورايد را مي. ھاي فلورايد يا آب حاوي فلورايد کنند؛ از طريق غذاھا يا قرص راه جذب و به صورت جزيي از دندان چنين فلورايدي وارد جريان خون و آنھا را محکم ھا درمي شود مي آيد در اين صورت،. کند تر

. توانند آن را تخريب کنند اسيدھا، کمتر مي

مي در اين روش فلورايد مستقيم از دھان وارد دندان. ھا، روش موضعي است ذاري فلورايد بر دندانروش ديگر اثرگ و)با ژل يا خمير فلورايد(فلورايد درماني در مطب. شود ھا ، استفاده از خميردندان يا دھانشويه حاوي فلورايد

. ھاي موضعي ھستند ھا با آب حاوي فلورايد، از روش تماس دندان

 داشتني فلورايد دوستاين

ھر ھاي فلورايد در کودکان، معمو] در سني که ھنوز دندان درمان مي۶ھاي آنھا در حال تکامل است، مي. شود ماه يکبار در مطب انجام پزشک تشخيص اگر دندان. کند اين فلورايد، حفاظت بيشتري در مقابل پوسيدگي ايجاد

مي) به صورت قرص يا شربت(ھاي فلورايد کند، مکمل دريافت نميدھد کودک، از آب يا غذا فلورايد کافي  . کند اما چنين درماني ھرگز نبايد سرخود انجام شود براي او تجويز

مي حتي اگر از دھانشويه. ھا تميز شوند براي انجام فلورايددرماني، ابتدا ]زم است دندان و نخ کشيد شود، بايد اول دندان يا ژل فلورايد در منزل استفاده . ھا را مسواک زد

و معمو] غلظت با]تري دارد غلظت فلورايدي که در مطب مورد استفاده قرار مي را دندان. گيرد، با فلورايدھاي مصرفي در منزل متفاوت است مي، روي دندان)به صورت ژل يا خمير(پزشک اين فلورايد و بعد از مدت ھا قرار دھد

ميکوتاھي، کار فلورايد درمان ژل. يابد ي، پايان و آب دھان خود را خارج کنند ھا يا خميرھا، طعم از آنجا که اين به عOوه بھتر است کودک تا نيم ساعت بعد،. ھاي جالبي دارند، بايد حتما به کودکان توصيه کرد آنھا را قورت ندھند

. چيزي نخورد يا نياشامد تا بھترين اثرگذاري انجام شود

]زم است والدين. خصوص اگر طعم خميردندان برايشان جالب باشد، احتمال بيشتري دارد که آن را قورت بدھندبه. ھا حاوي فلورايد ھستند بنابراين بايد به کودکان توصيه کرد که ھرگز آن را قورت ندھند يردندانامروزه بيشتر خم

ھن) به قدر يک نخود(فقط مقدار کمي خميردندان  و چون ھمين مقادير کم نيز در درازمدت ممکن است براي سOمت آنھا. زدن کودک خود بر وي نظارت داشته باشند تا آن را قورت ندھد گام مسواکروي مسواک قرار دھند

و ھرگز قرص ھاي فلورايد را داريد، حتما در مورد مصرف آن با دندان اگر قصد استفاده از قرص. خطرساز شود د پزشک مشورت کنيد ھاي فلورايدر دسترس کودکان قرار ندھيد، چون موارد زيادي از مسموميت با قرصھاي فلورايد را

. است در کودکان ديده شده

 افزودن فلورايد به آب

ھاي او متوجه شد دندان.، به کلرادو مھاجرت کرد»کي فردريک مکي«پزشکي به نام دندان ١٩٠٣در سال. در آمريکا اتفاق افتاد ١٩٠٠ھاي شناسايي فلورايد، به عنوان عاملي براي جلوگيري از پوسيدگي دندان، حدود سال

آن بيشتر افراد بومي اين مکان، تغييررنگ بشان، ھا با وجود ظاھر نامناس دانستند اما مشخص بود اين دندان ھا را نمي آنھا علت اين تغيير رنگ. گفتندمي» اي کلرادو ھاي قھوه رنگدانه«ھاي عجيبي دارد که مردم محلي به

و به ندرت دچار پوسيدگي مي و ھمين غلظت با]ي تدريج شيميدانبه. شوند مقاومت خاصي در برابر پوسيدگي دارند ھايي از ساير مناطق نيز دريافتند که در آب بعضي مناطق، از جمله ھمين منطقه، ميزان فلورايد با]ست

بع در سال. ھاست فلورايد آب، عاملي براي حفاظت دندان شدھاي از(دو منطقه انتخاب شدند که در آب آنھا فلورايد کمي وجود داشت. د، تحقيقات ديگري در ھمين زمينه انجام فقط به آب يکي از مناطق).*PPM0/٧کمتر

و متوجه شدند که دندان کودکاني که حا]١٠محققان بعد از گذشت. فلورايد اضافه شد  اي که به آب آن فلورايد اضافه شده بود، حدود ساله شده بودند، در منطقه١۶ سال، کودکان ھر دو منطقه را بررسي کردند

مي. درصد پوسيدگي کمتري داشت ۴٠ به١٩۴۵ھاي به ھمين دليل از حدود سال. کند آنھا به اين نتيجه رسيدند که افزودن فلورايد به آب از بدو تولد، خطر بروز پوسيدگي را به شدت کم آب آشاميدني، تصميم گرفته شد که

مي. متحده، فلورايد اضافه کنند شھرھاي مختلف ايا]ت به از آن زمان تاکنون، ھنوز اين کار انجام . تازگي مخالفان زيادي يافته است شود که البته

*PPM :آب واحد اندازه  واحد در ھر ميليون= گيري فلورايد در

 بھداشت دھان, پوسيدگی دندان, فلوراید:برچسپ
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